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Beste ouders/verzorgers, 
 
 

Koffieochtend: u bent van harte welkom! 
Maandag 3 oktober om 8.30 uur staat een koffiemoment in het hoekenlokaal van groep 1-2-3 gepland 

waarbij leden van de OR, MR en een aantal teamleden zullen aansluiten. Mocht u vragen hebben dan kunt u 
die aan hen stellen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u het jaarverslag van de ouderraad en het 
jaarverslag van de medezeggenschapsraad. 

 
Ouderraad (OR) 
De ouderraad is vooral actief in het organiseren en uitvoeren van activiteiten die worden aangeboden aan de 

kinderen. In de ouderraad is de samenstelling als volgt: Jacoba Haan (voorzitter en penningmeester), Lotte 
van Es (secretaris), Ramona Ruige, Alike ten Boer, Enying Zhao en Lilian Lettinga. 

Een mooi team, maar versterking is altijd welkom. Lijkt het u leuk om deel uit te maken van de    
ouderraad, informeer dan gerust bij één van de leden. 
 

Inning ouderbijdrage 
De inning van de ouderbijdrage zal dit jaar als volgt verlopen: het bedrag wordt in twee delen geïnd, te weten 
in november 2022 en in mei 2023. Er zal net als vorig jaar gewerkt worden met betaalverzoeken, deze 

ontvangt u van de penningmeester. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Tijdens de vergaderingen 
worden diverse beleidsstukken besproken, maar ook dagelijkse schoolzaken. Mocht u zelf een vraag of 

onderwerp hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de MR. De MR is er om uw belangen te 
behartigen. De oudergeleding bestaat uit Laurie Beek (voorzitter) en Dirk Vlugter en de personeelsgeleding 

bestaat uit Marloes Seegers en Esmé Bijlsma (secretaris). 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)  

Het Openbaar Primair Onderwijs Terschelling, waaronder de Prinses Margrietschool valt, heeft een 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zitten 3 leerkrachten en 3 ouders: van elke 
school een ouder en een leerkracht. De GMR voert op grond van de ‘Wet Medezeggenschap Scholen' overleg 

met het bestuur, vertegenwoordigd door de bovenschoolse directeur-bestuurder Jannie Docter. 
Namens de Prinses Margrietschool vertegenwoordigt Leo Slings u als ouder en Lizanne Groeneweg 

vertegenwoordigt de personeelsgeleding. De GMR-leden denken positief kritisch mee over het openbaar 
onderwijs op Terschelling, lezen de stukken die besproken worden en leveren een bijdrage aan de 
controlerende rol die de GMR heeft binnen onze organisatie. 

 
Kinderpostzegelactie ‘voor kinderen door kinderen’ 
Dankzij de opbrengst van de Kinderpostzegelactie, donateurs en financiers maakt  

Kinderpostzegels zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Gisteren is de  
jaarlijkse Kinderpostzegelactie gestart. De kinderen van de bovenbouw gaan langs  

de deuren om de bestellingen op te nemen. 
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Kinderboekenweek ‘Gi-Ga-Groen’  
In de groepsapp van alle groepen is deze week de informatie over de 

Kinderboekenweek gedeeld. Tot de herfstvakantie worden er verschillende 
activiteiten gedaan rondom de Kinderboekenweek.  
We eindigen de Kinderboekenweek volgende week vrijdag met een boekenmarkt 

van 11:15-12:00 uur. Komt u ook gezellig? 
 
Burgemeestersontbijt groep 4 t/m 8 

Het Burgemeestersontbijt is een vast onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. Daarbij   
staan het welzijn en de gezondheid van kinderen bovenaan het verlanglijstje.  

Op woensdag 5 oktober gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 naar het gemeentehuis om samen te ontbijten     
met onze burgemeester Caroline van der Pol. De kinderen komen die ochtend op gewone tijd naar  
school en zij lopen gezamenlijk om 8:30 uur naar het gemeentehuis.  

 
Gezamenlijke koers primair en voortgezet Openbaar Onderwijs Terschelling 
Kwaliteitsteam 

Het Openbaar onderwijs Terschelling (OOT) heeft in het afgelopen schooljaar op haar vier scholen een 
bewuste gezamenlijke koers uitgezet om de samenwerking tussen de scholen te versterken. Dit heeft geleid 

tot een integrale onderwijsvisie. Hieruit is het Kwaliteitsteam OOT ontstaan.  Dit team is op onderwijskundig 
en sociaalpedagogisch vlak actief. Deels gericht op de zorgstructuur binnen de organisatie en anderzijds biedt 
zij ondersteuning aan de schoolteams en werkt nauw samen met diverse betrokkenen.  

 
Een voorbeeld hiervan is dat nu op alle scholen met de methodiek van Stichting LeerKRACHT wordt gewerkt. 
LeerKRACHT is een effectieve interventie om een verbetercultuur in de scholen te realiseren en draagt bij aan 

kwaliteitsverbetering. Met elkaar een cultuur creëren waarin continu verbeteren in kleine stapjes een vast 
aspect is in het onderwijsproces op de scholen. Zo worden er gezamenlijke studiedagen voorbereid met 

thema’s, zoals rekenen en de werkwijze van Regieversterkend Handelen die het eigenaarschap, 
het bewustzijn, de veerkracht en de (sociaal-emotionele) persoonsvorming van kinderen en jongeren 
ondersteunt. 

 
Teamleider Schoolveiligheid 

Na de herfstvakantie start Kees-Jan Doeksen in het openbaar onderwijs Terschelling. Zijn standplaats wordt  
’t Schylger Jouw als teamleider schoolveiligheid voor 4 dagen in de week van maandag tot en met donderdag. 
Het accent van de functie ligt op het mede-creëren van een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen en op het 

begeleiden en ondersteunen van leerlingen tijdens tussenuren, pauzes of anderszins. Daarnaast ziet hij toe 
op het naleven van schoolregels en afspraken, verricht hij taken op het gebied van schoolbeheer en -
veiligheid en neemt deel aan diverse netwerkbijeenkomsten. 

Kees-Jan oefent zijn functie voor het merendeel uit op ’t Schylger Jouw, maar hij zal ook met regelmaat op de 
basisscholen zijn gezicht laten zien om bijvoorbeeld voorlichting te geven over vuurwerk.  

 
Herfstvakantie 
Vrijdag 7 oktober zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en start de herfstvakantie. 

Maandag 24 oktober hebben de leerkrachten een studiedag. Deze dag zijn de kinderen vrij. 
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.  

Met vriendelijke groet, 
 

Ineke Tuinman- van Vliet 
Locatiedirecteur obs Prinses Margrietschool
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